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Projekty na druhém stupni 
 
 



Akce mediální výchova 
 

Tento projekt se uskutečnil dne 14. února pod taktovkou svých třídních učitelů, 

ovšem paní „nejvyšší“ se stala vyučující češtiny Mgr. J. Osičková. Dělali jsme 

spoustu zajímavých úkolů na počítači i na papíře. Dělali jsme i reklamu, která se 

všem velmi povedla. Reklamu natáčel pan učitel Černoch. Projekty se povedly, 

noviny jsou na plakátě a emaily v emailu. Byl to velmi dobrý projekt a doufám, 

že podobně vydařený projekt bude i příště. 

 

Projekt Comenius 
 

Ve středu 9. 2. žáci 7., 8. a 9. tříd vypracovávaly projety o partnerských zemích 

v projektu Comenius. Projekt probíhal první čtyři vyučovací hodiny. Vidět jsme 

tak mohli velmi kvalitně vypracované projekty o Lotyšsku, Polsku, ale i o naší 

vlasti- České republice. Nakonec jsme si měli vyplnit pracovní listy, abychom si 

ujasnili všechny informace, co jsme nasbírali za dva školní roky, které již tento 

projekt probíhá. 

Kos Matěj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Otázky pro parlament 
 

Jak dlouho funguje na škole parlament? 

10 let 

Do které třídy chodí vaši nejmladší členové? 

Do třetí. 

K čemu je parament? 

K řešení problémů ve třídách, otevřený prostor, k organizaci akcí, k prezentaci  školy. 

Jaké to má pro žáky výhody, když je na škole parlament? 

Můžou říci svůj názor, organizace akcí. 

Zajímají se žáci o parlament? 

Spíše ne. 

Co byste uvítali od školy? 

Víc financí. 

Nese členství v parlamentu výhody? 

Ano, organizujeme akce. 

Co je podle vás nejvýznamnější počin parlamentu? 

Valentýn, spaní ve škole, diskotéka 

Chystáte se omezit hlášení? 

NE!!!!!!!!!!! 

Co teď parlament připravuje? 

Otázky LN (Lucky a Nikoly), turnaj v ping-pongu. 

Jak byste zhodnotili vaši poslední akci- Valentýn? 

Reakce dobré. 

Plánujete Valentýn i na příští rok? 

Nevíme. 

Co se vám povedlo v minulém roce, co považujete za nejúspěšnější akci? 

Diskotéka. 

S čím si nevíte rady, co řešíte pořád dokola??? 

Jídelna. Špinavé příbory, žvýkačky na spod talířů. 

 

Otázky parlamentářům pokládali Matěj Kos a Miroslav Rujzl. 

Za umožnění rozhovoru patří dík vychovatelce ŠD  

a šéfové školního parlament Haně Pollakové. 
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Co je to kýč? 
 

Kýč je líbivé neumělecké dílo - tolik k tomuto 

výrazu, poměrně hodně užívaném, praví slovník. 

Co je ale kýč v praxi? Za kýč jdou považovat již 

legendární „prdelatí andělíčci“ nebo různé dárky „z 

lásky“. Jak jinak byste označili plyšáky se srdcem 

na hrudi a šíleným nápisem „I ♥ YOU“ koupené 

„kdesi na střelnici“? Názor na to, co je kýč, má 

každý různý, avšak většina lidí si pod pojmem kýč 

představí něco výše jmenovaného. Někteří lidé se 

však kýči přímo obklopují. Nechci je tímto 

kritizovat, ale jak to vypadá, když máte plnou skříň 

plyšáků, stěnu vyzdobenou pouťovými růžemi a 

vitrínu zaplněnou absolutně šílenými valentýnkami, 

od lidí, které si jen matně pamatujete. Je to každého 

věc, ale já vám radím: Bacha na kýče! 

MK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sloupek 

K čemu jsou ty 
dotazníky???? 

Nebudete mi věřit, ale 
z dotazníků se tazatel dozví 
mnoho věcí, například, jestli 
se dotazovanému dotazník 
líbil. Mezi další otázky patří, 
jestli se nám ve škole líbí. Na 
dotazníky by bylo nejlepší 
vyrobit si mustr, kde by byly 
všechny otázky 
zodpovězeny, protože se 
stále opakují v každém 
dotazníku. Mimochodem se 
zaséjc dávaly papírky 
s dotazem, jestli chceme býti 
zařazeni do testování. 
Abych se přiznal, ÚV RK 
/ústřední výbor rodiny 
Kosů/ schválil toto 
testování. Bude to rozhodně 
zajímavé, zvláště se těším 
na otázky a odpovědi k nim. 
Já jenom doufám, že ty 
dotazníky neskončí u otázek 
typu: Kolik máte hlav? A) 4, 
B) 2, C) ani jednu, D) Ani 
jedna z uvedených možností 
není správná. Prosím 
napište počet zde:_________  

??? 
Matěj Kos 

 



 
 
 
 
 

Jak se dělají hity? 
 

Za hit se může považovat píseň, která neustálým 

omíláním ztratí na počátečním nevkusu. Praví se 

v Murphyho zákoníku. Fakt je, že pokud někdo chce 

mít hit, musí mít píseň několik předpokladů. Zaprvé: 

Melodie musí být dostatečně chytlavá, aby se hned na 

první poslech zaryla posluchačům do zvukovodu 

jejich paměti. Zadruhé: Slova musí být jednoduchá, 

nejlépe stále se opakující a to buď v rodném jazyce 

/čeština, brněnské hantec/, nebo v jazyce 

mezinárodním /nejlépe angličtina, nebo němčina/. 

Částečná nevýhoda textů v rodném jazyce je, že 

posluchač může poznat, o jakou stupidní /=blbou/ 

odrhovačku o dvou větách se jedná. Zatřetí: Je nutné 

podplatit ředitele rozhlasové stanice. Musí to být 

ovšem stanice větší, nejlépe celorepubliková, protože 

nějaké Rádio z Jerevan nebude nikdo poslouchat 

/pokud se ovšem nejedná o recesi [=záměrné dělání 

protichůdných věcí]/. Začtvrté: Musíte vydat desku, 

která se bude prodávat levně/ kdo by vysolil za cédo 

pětikilo, když ho na netu stáhne free/ a v co 

nejvyšším možném množství. Naplánujte si koncerty, 

ale rychle, než se potlesk změní v pískot. Zapáté: 

Odleťte na Bahamy, nebo do Maroka, či jiné 

zajímavé země, ubytujte se ve vlastní vile, popíjejte 

koktejly a berte tantiémy /prachy za to, že tu 

odrhovačku furt někde hrajou/. Vždyť dělat hity je 

jednoduché - stačí mít systém! 

MK 
 

 

 

 

 

 

 

Sloupek 

Čtěte pozorně!!! 

Tento článek čtěte pozorně a 

nepřeskakujte jednotlivé 

řádky, neboť jedině pozorné 

čtení vám ukáže část 

skrytého smyslu článku 

s podivným názvem: Čtěte 

pozorně!!!. Pozorné čtení je 

nutností například při čtení 

růžných studií, skript a další 

odborné literatury, se 

kterými se setkáte nejdřív na 

gymnasiu, ale trénink 

pozorného čtení je nutno 

provozovat stále. Pokud jste 

proto neodvrátili zrak od 

článku v těchto řádcích, a 

přečetli jste si všechny řádky 

předchozí, zatím čtete 

pozorně. Pozornosti není 

nikdy nazbyt, proto vám 

doporučuji při čtení takto 

označených pasáží se 

naprosto soustředit a 

v žádném případě 

nepřeskakovat slova, či 

dokonce věty. Někdy se to 

nemusí vyplatit. Jestli jste 

dočetli až sem, a nepřeskočili 

jste nic gratuluji Vám - četli 

jste pozorně! 

Kos Matěj 



 

 

 
 

MHD SIMULATOR 2009 
 

MHD simulátor 2009 je simulátor řízení šaliny /pro mimobrněnské a češtinářky 

tramvaje/. Jak už název napovídá, tuto hru 

v roce 2009 vytvořil poměrně neznámý 

programátor Daniel Viktorin. Hra se 

ovládá velmi jednoduše, a to pomocí 

kláves Q, W, E, R, T, D. Ve hře máte 

k vyzkoušení několik typů vozů, jako 

například dnes již legendární šalinu T3, 

šalinu KT8D5, která jezdí i k nám na 

sídliště Líšeň, moderní „poršestry“ alias 

13T, nebo šalinu VarioLF2, která jezdí i u 

DPMB. Ve hře máte k dispozici 10 linek, přičemž pro postup do další linky 

musíte splnit nějaký limit přepravených 

pasažérů. Zajímavá je modelace obličejů 

postav, které mrkají, usmívají se nebo se mračí. 

Ve hře je nutnost udržovat maximální 

povolenou rychlost, která je dána mírně 

nesmyslně a to na 30, 45 nebo 60 km/h. Hra mě 

bavila, ale mírně mě zklamalo, že v plné verzi, 

která je již na internetu zdarma jsou tvrdší 

podmínky pro pořizování vozidel a splňování 

limitů počtu přepravených pasažérů as to až o 50%. Doporučuji všem, co se 

zajímají o dopravu, nebo jen mají rádi simulátory MHD, aby si tuto hru aspoň 

vyzkoušeli. 

Hra se dá stáhnout například na www.edownload.cz 
Matěj Kos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edownload.cz/


 

 

 

 

 

  

INZERCE M11: 

 

 

vyzkoušejte mléčné výrobky firmy 

 

Má teta vyrábí: Mléko, sýry a mnoho dalšího!!! 

Má teta- vše jako od mé tety 

 

 

 

 

!!! Moraváci!!! 

!!! Vyzkoušejte nové a zcela nové Moravia Chips!!! 

Kdo si koupí, neprohloupí!!! 
 

 



 

 

 

 

 

 

LLyyžžáákk  22001111  
 

Lyžařský výcvikový kurz ZŠ Masarova se pořádal od 3. 1. do 7. 1. 2011 ve Staré Vsi 
v Jeseníkách. U autobusu jsme se všichni sešli a nic nebránilo tomu, abychom vyjeli. Cesta se 
táhla poměrně složitým terénem a tak musím před panem řidičem smeknout. Bydleli jsme 
rekreačním středisku Relaxa a na sjezdovku jsme jezdili do ski areálu Orientka. Sjezdovka 
měla vždy perfektní povrch. Ihned po ubytování následoval oběd. Na obědě paní učitelka 
pronesla úvodní řeč a přivítali nás organizátoři hotelu, kteří pro nás měli vždy připravený i 
večerní program. Oběd byl dobrý a poté jsme vyrazili na sjezdovku. Všechny velmi 
překvapilo, že nás organizátoři na sjezdovku vozili auty, což nás příjemně překvapilo. Původní 
plán vypadal tak, že se první den rozdělíme, ale tento návrh se nesplnil, neboť vlek se po 
několika jízdách rozbil. Někteří žáci nadávali, a když jsme pak šlapali sjezdovku, nadávání se 
zdvojnásobilo. To už se ale blížil večer a nastal návrat do chaty, kde nás uvítali večeří a 
programem. V 9. hodinu večerní se uskutečnila, i přes veškeré protesty, večerka. Další den 
nám paní kuchařky připravili snídani ve formě švédského stolu a pak jsme odjeli na 
sjezdovku. Následovalo řádné rozdělení do družstev a konečně se lyžovalo normálně. Večer 
nám organizátoři připravili diskotéku, která se ovšem neshledala s velkým zájmem. Středa, 
všeobecně třetí den, je dnem kritickým. Takže odpolední lyžování se trochu posunulo 
dopředu a prodloužil se polední klid. Ve čtvrtek probíhalo taky všechno dobře a připravovalo 
se na velký slalom, který se uskutečnil v pátek ráno. Všichni účastníci předvedli své nejlepší 
výkony. Poté následoval návrat do chaty, oběd a odjezd. Občas to vypadalo jako 
v parlamentu. Všichni někam běhali, zmatkovali a něco řešili, ale nakonec se vše povedlo a 
my jsme dojeli ve zdraví. Na závěr bych chtěl poděkovat paní učitelce Chludové, panu učiteli 
Vendlovi, paní učitelce Zálešákové, paní učitelce Denemarkové a paní doktorce Zavřelové za 
neustálý dohled. 

Miroslav Rujzl, 8. B 
 

 

 

Horoskop 
Panna: Klidně skákej panáka. 

Kozoroh: Pozor na rohaté kozy. 

Blíženec: S někým se sblížíš. 

Ryby: Kup akvárko. 

Lev: Pořád to stejné - KLID! 

Váhy: Dej si pozor na váhu. 

Vodnář: Nekoupej se. 

Štír: Nejezdi do arabských zemí. 

Střelec: Vyřiď si zbrojní pas. 

Býk: Pořád tě nečeká nic. 

Beran: Pozor na zranění. 



Rak: Choď pozpátku. 

MK 

 
 

Soutěž o nejlepší obálku: 
 

Děkujeme všem, kteří se bez remcání zapojili a učitelům za 
to, že nás podpořili. 

 
Obálku na titulní straně vytvořili Adam Jarolím a Oldřich Sedláček.  

Protože krásných obálek bylo hodně, uvidíte je i v dalších číslech. 

Další podařené obálky jsou zde: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mnoho dalších… 
 

 

 

Toto je 4. vydání časopisu M11.  Časopis M11 pro Vás připravuje kroužek školního časopisu pod 

vedením Mgr. Martiny Kadlčkové. Náklad 30 výtisků. Uzávěrka proběhla dne 24. 2. 2011 a všechny 

informace jsou aktuální k tomuto datu. Připomínky, náměty na reportáže, nebo stížnosti ohledně obsahu 

či distribuce časopisu směřujte na email: casopism11@email.cz . Radostné počtení Vám přeje redakce 

M11. 

 

Michal Merc 8. C 

Palyusik a Haluška 8. A 

mailto:casopism11@email.cz

